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önskar vi på

Olov Lindgren

. Bs*

Vi bygger, äger och förvaltar fastigheter med omtanke.
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Stort grattis
till ert

juhiååuryr!

Läs mer om oss påwww.clovlindgren.se @ otov Lruocnrru



Briste Gillesbroder!

Så har nu vårt Skolgille åter uppnått ett jubi-
l6umsår, 9o år! En mycket imponerande ålder för
en kamratförening och vi är dessutom fortfa-
rande över roo medlemmail Kanske bidrar våra
kamratliga och glada höst- och årsmöten till
viljan att vara medlem?

Vår skola på Älvsborgsgatan upphörde ju i sam-
band med den stora skolreformen år 1964.

In flyttade efter oss Eriksdalsskolans högstadium.
Därefter genomgick skolan en något annorlunda period med Dramatens
Elevskola, Statens Scenskola och Teaterhögskolan. Under dessa år revs och
skrotades bl.a. den pampiga orgeln i aulan.

Å, zooo flyttade Intemationella Engelska Gymnasiet in i skolan. I samband
med ett Öppet Hus vid deras ro-årsjubileum skapades en kontakt mellan
skolan och Gillet, som utvecklats till ett ömsesidigt mycket givande samar-
bete under följande år.

Som ett exempel på vårt goda samarbete fick Gillet för sex år sedan flpta
sitt arkiv till ett låst utrymme i skolans källare.

Gillets insamlingar vid h<jst- och årsmöten, har av tradition alltid rik-
tats till något välgörande ändamål på Södermalm. Efter ett beslut på vårt
årsmöte har dessa medel nu sedan flera år blivit ett stipendium till "Skolans

Bästa Kompis", utsedd av rektor och elewådet i samarbete och utdelats från
Gillet under högtidliga former i aulan vid studenternas avslutning.

Detta vårt jubileumsår, har styrelsen även beslutat om ytterligare ett sti-
pendium till elev i skolarl som en engångsaktivitet.

Åven om vårt årsmöte detta år tvingaG senareläggas p.g.a. C-oronavirusets
spridning, skall vi fortsätta våra traditioner med positiva, kamratliga sam-
mankomster framöverl
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Alla som har gått i Katarina Real har ju
fått vara med om att lära sig att stå inför
klassen och hålla ett föredrag en gång

per liisår. Det var väl så där lagom kul de

första åren. Ämnet som skulle avhandlas
var helt fritt, så det var ju bara att gå

hem och fundera ut något bra. Själv hade
jag presterat med varierande resultat
men jag minns särskilt en gång när en
klasskamrat skulle hålla sitt föredrag.
Han hade valt Robinson Crusoe's liv och
leverne.

Det var ett magiskt föredrag. väl påläst,

flytande berättat, inlevelsefulla beskriv-
ningar av detaljer om Robinsons äventyr
och eskapader. Det var knäpptyst i klas-
sen under hela föredraget. När han var
färdig bröt det ut våldsamma applåder.

sh 0ä
ffiris pffi musSefi
Inguar Fröberg, ry59 - rg6j

Vi var många elever som bodde söder
om Söder och reste med de gula söder-
törnsbussama (BSS) till och från skolan.
Om man hade turen att möta en vikarie
bakom katedern vid eventuell sen an-
koms! kunde man dra till med att det
varit broöppning vid Gudöån så kanske
man slapp få en pinne i klassboken.

På väg hem efter skolan var det hög

fåraren som suttit längst bak i klassrum-
met (vill minnas att det var Elna Sjögren
"Piplisd') gick tillbaka till sin kateder
samtidigt som hon gav eleven ett stort
beröm för väl genomförd presentation.

Följande rast gav även jag stort beröm
och sa - Hur sjutton kan du komma
ihåg alla detaljer och allt som hände? Du
måste ha pluggat som en dåre i veckor...

Det här var ju strålandel

- Vadå? Det var väl inget märkvärdigt.
Jag köpte ett nummer av Illustrerade
Klassiker och det var ju seriebilder i så

det räckte med att liisa blaskan en gångl

Tänk om modersmålsläraren hade anat
detT

stämning längst där bak. Vi måste ha
irriterat många passagerare kan man inse
så här i efterhand, men man får trösta sig
med den gamla klyschan att "pojkar är
pojkar". En av de uniformerade konduk-
törerna hette Schmidt som hade oturen
att ofta jobba när vi invaderade. Kul
namn tyckte vi och han fick utstå en hel
del av de påhittiga busfröna men verkade

ta det med ro. Bland
annat varnades
nypåstigna - han
kunde "smitta" av
sig jul Vid ett till-
fälle rann sinnet på
honom emellertid.
Han exploderade i
höjd med Orhem,
beordrade chauf-
föten att stanna
och slängde av
hela gänget. Efter
det blev det lite lug-
nare. Så kan det gå.



Hans Ornhall, ry465r

För ett par år sedan fick jag från en
klasskamrat, Roland Forsström, en bil3ett
och ett foto från en klassfest den r april
r95r. När jag ser dessa kommer jag väl
ihåg den som lyckad men tyvärr utan
närmare detaljer. Vi gick i fyran och en
stor del av klassen skulle förmodligen till
hösten fortsätta till något gymnasium.
Detta avsked borde lämpligen firas och
vi kontaktade rektor Sigurd och visst
skulle detta kunna ske i skolans lokaler
men festen skulle enligt honom vara slut
klockan sju och inga flickod Vi ord-
nade istället därför en klassfest i Maria
scoutkårs lokaler på Kvarngatan. Flickor
från fl ickskolan på Timmermansgatan
(vanligen benämnt aphuset) bjöds in.

Sjä[v var jag vid denna tidpunkt 16 år
och finns med på fotot längs till vänster
iklädd min mörka konfirmationskostym.
På biljetten kan ses att vi som arrangera-
de hade tillnamn. Jag som ritade biljet-
terna kallades Jazza beroende på att mitt
efternamn vid den tiden var Janzon.
Programmet var tydligen omfattande
och känns oskyldigt med sin servering
av läskedrycker. Förmodligen fanns
det restriktioner för vad vi fick dricka
eftersom det var en scoutlokal. På nätet
såg jag att scoutkåren skulle läggas ned
under zorg på grund av bristande vuxet
engagemangl

Sic transit gloria mundi.
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KATÅRIN'Å EEÅt Åx

ruir relrtmr höjde

§00

rat*n g*n,
I b6risll av Iö§* fl}ttåde l(*tmyinÅ h*roa*ol* ia I eit **ht* vld
&tca w K*tariua 8.'"tå, i k!.*rteftr *J.iitklefjiilL }ffo§sfiii§ & an aif*r
Irbr: fik L.lye&t, orh *äke* var det nåfor av etr helvcrc för dcn tidcar
fehiga *tderyojkar, siiner rilt dirdgrävuc, tornviiktarc och ai[petscc,
ert plu3Xa,katekcs och lstlnrsk grärnnmtik lrfu halv siu på morgoa*n
till fyra p[ cftcrmiddågBn" Mefi det hqlveliskå hsr änru into ålldsli$
fii,rcvunnit, dct etrtydde rtslrrädct RaFnar F.denman i sitt lal vid lkta-
iina rcatsholas 30$årrjubilerrm prr måndagcn.

Eckl*iaxilministerm låprqr tru-1nä1 §rs.rrrådct rjälv kom till
rrda 11 ctt rästån grymr löjc niirlHen hade verhligcn ingendng
riltor GBtåf Sigurd uttalarle cn fitr-lovert fcir Katarinä rcal,rkola i,
tsppaing 8tt hars gamla raalrkolaiegcnskap av realskola.
rkrllc kuana sc framtidcn un utanl f)et var sjiilva realskolån hän r

Foik. lde sig emot. der var den han I

_Onekca .rilt l*ndcr. fiinrtort r* 
I ):1f..1,,:li,,1::"=,,h1lucr ulusr uraD crr rrduLut rrr0udrE

fiELBfi&
ttffnm*rcm

ff,graran F*rrintr

HALYT FÅN.[
I FÅLLÅ

tryck * inhuman.
--- I)rt iir inhument.

hårr, atr ur1älta clvråringar för
tv kcr:nkurrcnssamhällers värstå
ringar.

§råt*riidct misstänlle alt reol§k§*
ian var cn slolform som bnra passa-
rle för ungefär 20 procent av våt*
hrrn. []*r fanns realsholor, ftir*tm-
Llc han, diir bara 6{} procent ev elc.
ucrnå. }ism iram iill rcalcxarntn in-

',rm fiirrskriven tid.
För dc mårrligt teoreriskt beXåv*-

ile harnen var rcalskolan således in-
g*n Lrrt sknlform. I{en å andrr oi-
rlan lriir,§e nu förlil<lrarn* att ävrfl
,le mindre läshegåvadc barnen skrrlle
lir sn hättrc uthildning {n dcn smr
Iollslis; 'r Ltrndc gc, Dclta yär båh-
sflrnden trll att vi undar det när"

inrrste årtirrndct skulle få en ny *kola.
"* Mcn Katarina sksl6 k$ffimet

s;ilrrt al1 finnas Lvar, §adc åtats-
r årlet-

[Jrt v41 56611*" rcm fårtt si* vld
idit hän inrr sadc Katsrina rcsl-
tLttla. Ilerrlifianden den gj*rde

itr;rn inga rltfästclser, Drt eilda hån
'ftv*de var att si:jlfa rlolhyggnaden,
:srkilekterfie D. l)ahls rxh F. Hcd-
lqyists i'ä! hihehållna f*nkrirn*lisri*-

La kornplur vid Älvsborgsgaten, [vcn
i fort*iittningcn ekulle användar f{ir
undcrvirniog.

STR{NG SI(OLA MET.i XÄR

f)et skolhu§.t hedc invigts på da-
Sen öch timmen 26 lr ridigarc av
kronprins Gustaf Adolf. Xonungen
h*dc p&mint rig tillfället och skickat
ert viilgångBtclcgram. En annen ju.
hilcummrlcdniog var a1t dct geftlå
*halhu*ct vid Katsrina V§stra Kyrko
gara fyllde l0O år. Märkvärdigt nog
*tår oskså rkokas urrprurgliga hus
kv*r intill hyrkporien.

* Kaurim realslola år tiind för
*tt v&rå er eträng stola, rnan den
åir intc rrirdr* här för dct, åtmingto-
n{ ftir drm §*m hcr lemn&t dan,
+eds feLlor §isurd.

[]er skullc srrt visa sig *u hsn
håde rä11.

Tre ganla elctcr tittaade om dcn
k§lek * cau d* nu hystc för ric
striinsd *ltola seda6 de viil hede
*luppit ifrån dea. IIE§:§torn littäädc
!{*** Str*åt ocb Hars Lsygr*f ge-
asrn dckl*matict och pian*4rl,

M&d. dr r#aldcmar Gårdlund lill.
h§rd* skola* på 1890'raler. §*tr be-
rätfef,q o§t dqa frid som $pred§ *y
dc srrnla h*t**ierna. på k-1.rkagåt-

S! tr4i{ffi
lirdall tr*
tflsrril*
illllrtr{a
§rtll*r"
*lrl§l*r *
.li rr*&l{.f}
§ri ffitåpi
ila saelfs
r*r*tr*tilrrt

It: *$

IEEEWff{*

rYs *a*'ne: Ifff,fi fnf .oad*råer es

i{**rrr srrtal Sieurd mottager iubt
letaogilsot av skolgillets äldcrman
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AIX hrödtext i dettu uppslng ör frfin
Svensku Dugbludet I0 murs 1958



En lektion i Lillc
Håkan Louallius, rg14- rgsg

Alla kommer väl ihåg Lilla Hörsalen.
Den låg högst upp i långhuset ganska

nära trapphallen. Alltså i samma kor-
ridor som fysikum och kemilabbet
låg. Där fanns en gigantisk filmduk
som man kunde projicera bilder på

med hjälp av en stor maskin som
hette Episcope. Jag tror att den var av

märket Zeiss-Ikon.

Vår historielärare Nils Pålsson "På11e"

ledde lektionen. Dagens ämne var
Kad XII eller rättare sagt, gravöpp-
ningen i Riddarholmskyrkan rgr7.

Hörsslen

Projektorskötaren, "t
enelev, hadelagt ,f
in en tjock bok {
med ett uppslag
som visade den här
bilden på filmduken.

Pålsson hade haft en
lång föreläsning om
Karl XII och talar om

t''/*#
hela handlade förstås som repekt.

Pålsson var mycket populär. Krävande,
men mycket duktig pedagog Och han
hade humor Han deklamerade en dikt
en gång apropå Kad XII:
Kung Karl han uar en hjälte

Han drogi strtdenfram

Han drog sin suärd på kälhe

ochblöu entjockmadam!

"Hjältekonungen'. Det är alldeles §st
i hörsalen och alla kontemplerar över
skotthålet i kungens huvud.

Då hörs en viskning som garanterat
enbart är avsedd för den när-
maste klasskamratsgranne[:
"Tji trassel på luskulanl"

Alla hör den. Inklusive Pålsson.
Kompakt tystnad. I fem sek-
under. Pålssons röst "Ljusvakt!
Tändll

Sedan vidtog en straffpredikan
som börjar nere vid fotknölar-
na och accelererar till ett cres-
cendo som får salsfönstren att
skallra. Man trodde ibland att
ådern i paffran skulle explode-
ra i det högröda ansiktet. Men
han krävde aldrig att "syada-
bocken' skulle framträda. Det



Den besynnerligu gympon

Per Göthlin, eleu rg55-58, minns udda gymnastiklektioner, malätna match'
tröjor och mobband.e lärare. Han gör ochså ett återbesöb på sholan $, år efter
debuten, för au se om det finns något kvar au det som en gång gav skolan

öbnamnc t K at arina U ngdom sf ön gel s e.

Citat "Det uar hemskt , men d fanade nog inte det siuha i det hela."

Gymnastik och gymnastiklärare har
alltid varit litet udda företeelser i skolarl
speciellt i Katarina Real. Plötsligt efter en
morgonbön och ett par ganska normala
lektioner i geografi och tyska kunde man
kastas rakt in i en exercishall fylld med
lianliknande rep och korgbollsställningar.
Där skulle vi springa runt, barfota i vita
shorts - alla utom vår lärare, Ryttmästa-
ren i Reserven, Karl Erik Lundbery alias
Kusken, han gick i kraftiga läderskor och
gråaktiga civila kläder.

Uppställningen som följde höll militärisk
disciplin- alla elever på led längs salens
långsida framför ordningsmannen som
rapporterade: "Klass zB. Närvarande 28,

frånvarande 2." Kusken kontrade med
"givakt" och "armbågslucka rättning
höger". Därpå vidtog själva gymnastiken

- modell Ling, zo-tal - höfterfäst och
oändliga svikthopp (det här var ändå på
randen till 6o-talet!).

Ofta mobbades den som inte kunde syn-
kronisera sina svikthoppsrörelser.

"Sitt ner", beordrade Kusken oss alla. Och
då visste vi vad klockan var slagen:

"Andersson (fingerat namn) - stå upp!
Visd', röt Kusken.

Framför en sardoniskt leende kusk fick
den stackars eleven (ofta samma elev
varje gång) schavottera med sina ryckiga
svikthopp. Jag minns fortfande den här
elevens namn och precis var han stod i
salen. Kan fortfarande se hans förtvivlade
anletsdrag, hans uppgivenhet, hans sorg.

"Gör om", uppmanade Kusken - gång på
gång.

Det var hemskg men vi fattade nog inte
det sjuka i det hel4 än mindre fanns
tanken att rapportera till rektor Sigurd.
("Rer,", som han kallades, var ju inte att
leka med han heller.)

En gång vågade en tuffare kille än jag gå

in på Kuskens lärarmm bredvid gym-
pasalen och vara lite fräck: "Det finns
en film just nu som borde passa magis-
tern. Ska inte magistern se den? Den
heter Körkarlen." (svart-vit film av Arne
Mattsson från 1958, baserad på Selma
Lagerlöfs bok). Att det tipset inte gick
hem var ingen överraskning. Hempinne,
förstås.

Skolons idrottsdress

En gång var Kusken snäll. Det var 1957.

Vi hade satt samman ett fotbollslag
av r:a- och z:a-klassare till S:t Erikscu-
pen. @n fotbollstumering för pojkar
i Stockholm arrangerad av tidningen
Expressen. Startade 1957 och var en
efterföljare till AT-cupen som startades
1943 av Aftontidningen. S:t Erikscupen
finns fortfarande kvar och lockar varje år

4-5ooo lag.)

Alltnog tröjor behövdes och till vår stora
förvåning var Kusken positiv. Jag fick
nyckel till någon sorts katakomb under
gympasalen (vid besöket zorg på skolan
fick jag av gympaläraren veta att det
fanns/finns en tunnel mellan gympasa-



Lyckliga uinnare klädda i Katarina Reals
okönda,undangömda oficiella dress. Lite sto
ra i storleken men med snygg snörning i halsen.
Pojkarna långst till uänster och höger är Mats
resp. Per Göthlin. Måluakten, i suarta jeans och
suångrem, är inhyrd från Bohusgatan.

len och huvudbyggnaden. Kanske var det
dit jag skickades ner.)

I mörkret hängde där elva grön-vita
fotbollstrojor på stålgalgar. Vita muddar,
vita kragar. Och riktiga siffror på ryggen
- det var tufft. Lite Hammarby över det
he14 och det gillade vi, även om deras
dräkt på den tiden var tigerrändernas.
Trojorna hade nog hängt där sedan 3o-
talet när skolan kom till. Snörningen i
halsen var densamma som Sven Rydell
hade i landskampen mot Danmark r93r.

Storleken var det värre med - egentligen
var nog dressen avsedd för avgångsklas-
serna (4 år äldre än vi). Speciellt brallor-
na var gigantiska, s.k. Dynamobrallor
(uppkallade efter det ryska fotbollslaget
som var här och turnerade i blxor man
kunde tiilta i).

Året är ry57, dammet yr på sandplanenbakom
Eihsdalshallen nör klasslaget lumbo från Kata-
ina Real tar sina enda seger i S:t Erthscupen.

: r.l::. j.._l l r:' ,: :,

Hur gick det i matcherna då? Jag säger
som Elof Ahrle i en radiosketch från den
tiden. "Vann?!l Födora me elva-nolll"
Fast just matchen på bilden vann vi mot
Mockasinen. Mot alla andra förlorade vi
med stora siffror - så att vårt lag hette
Jumbo var ju i sin ordning.

Matcherna spelades ibland på Pålsunds-
vallen bredvid Långholmsfängelset
innanför ett fem meter högt staket. Som
förmatch dök dynamitarder och annat
slikt upp på plan - och det var ju spän-
nande.

Vår målvakt (i
pluggets vin-
röda målvakts-
troja) körde alltid
med långbyxor
och midjeskärp.
Pålsundsvallens
grusplan var ju inte
nådig att kasta sig
på. Dessutom var
målet gigantiskt
för en rr-åring - 7
meter långt, z.4o
höct.

För att återuppväcka gamla minnen
gjorde jag ett besök på skolan en septem-
berdag zorg. Idag huserar Engelska gym-
nasiet där. Tidigare var Thaterhögskolan
inhyst i lokalerna (det var då tektor Keve
Hjelm slängde ut den fina stora orgeln ur
aulan).

Skolbesöket blev en höjdare. Rektorn
(Principal, som det heter, eftersom alla
pratar engelska på skolan), gympalä-
raren, eleverna - alla var så glada och
välkomnande.

Jag bad gympalärare Leon Kiihn visa mig
den fristående gymnastikbyggnaden. [En
byggnad som nog bidrog till att plugget

:,:' 1
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ibland gick under det nyanserade nam-
net Katarina Ungdomsfängelse.)

Leon möter upp vid den pampiga entr6n
och här börjar nu en lång vandring längs
memorylane.

Vi sneddar över skolgården. Stora delar
av asfalten har ersatts av grönskande bus-
ka4 träd och gräsmattor. Längst bort stor
parkeringsplats. Vi dyker in i pelargång-
en där vi småglin spelade "nigger" och de
mer utvecklade killarna i skinnpaj med
uppvikt krage skröt om "tjack" (tjejer)
eller förevisade stiletter och knogjärn.
Eller slogs, jag minns fortfarande det
ruggiga ljudet av knytnäve mot kindben.

Vi passerar den stora dricksfontänen
i brons av Eric Grate och skulpturen
"Ung gosse" på gympasalens yttervägg

- allt intakt, allt i stram funkis, K-märkt.
So.ghgt nog uppskattade jag inte den
tuffa arkitekturen under min skoltid. Då
tyckte jag plugget mest liknade en kal
och grå låda.

ffiympmsuien å5 &l, sennre

Och så står vi då framför porten till den
gamla gymnastikbyggnaden. Nyckeln i
låset och dörren upp på vid gavel - plöts-
ligt en gigantisk hall, större än vad jag
mindes. Men annars. Precis som för 65
år senl

Samma trägolv, något vitare (nyslipat
men med samma springor och svarta
kvistar i plankorna), samma läramrm
(nu fyllt med redskap). Samma trappor

ner till omklädningsrummen, men nu
så mycket ljusare. De murriga omkläd-
ningsrummen och plåtskåpen är bytta
mot nya och fräscha.

Men den asfalterade, sprickiga lilla
gården utanför entr6n till omklädnings-
nrmmen är fortfarande kvar, lika glömd
som då - en plats som bara blivit över,
en bakgård utan någon användning. Att
jag minns den beror väl på att det var där
vi ivrigt fyllde lungorna med frisk doft
efter att ha lämnat de sunkiga skåpen
med gympakläder (duscha fick vi ju ald-
rig trots att det fanns snygga vitkaklade
duschutrymmen).

Själva gympan då? Idag kan man välja
på två olika inriktningar: en fysisk och
en mer åt yoga-hållet. Dessutom trycker
man hårt på hälsa och kost och att gym-
pan skall vara rolig och lustfylld. En sak
är dock säker: Kusken syns inte till.
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Nfigro profiler frfin vfir skolo....
Tony Ruster, eleu ry5grg6j

Nedan presenteras några framstående
f d elever och s k'kändisar'från Katarina
Real. Skolan har därutöver producerat ett
stort antal andra framgångsrika elever
som ägnat sig åt ämnen inom olika
fack såsom t ex teknik, juridik, musik,
forskning ekonomi, mediciry litteratur,
konstnärer, kultur, företagsledning,
idrott mm mm. Nedanstående perso-
ner är blott ett axplock kända ur denna
mängd av framstående elever.

Einar Olander, Konsul,
(1876-1939) *

. Gillets förste åldermaq r93o-3r

. RiddareavVasaorden

Lars Sandberg, gymnastikdirektör
(1877-196r) *

. initiativtagare till Katarina Skolgille

. hedersledamot i Gillet

Isaac Griinewald konstnär
(1889-1946).

' professor vid Konstakademin
. gift med konstnärinnan

Sigrid Hjert6n tgil-37
' omkom i en flygolycka, Oslo 1946

Max Gumpel, byggmästare
(189o-1965).

' Max Gumpel hade en kortvarig för
bindelse med Greta Garbo innan hon
flyttade till USA

' en av stiftarna och finansiärerna till
simklubben SK Neptun

' deltog i OS i vattenpolo rgrz (silver),

Stockholm och rgzo ftrons), Antwer-
Pen

. byggde ett antal kända fastigheter i
Stockholm bl a Eden hotell, Sturega
tan ro

Kurt Haijby, fd Johansson
(r897-r965)

' gav upphov till en uppmärksammad
svensk rättsaffär i början av rg5o-ta
let. Affären kretsade kring påstådda
rättsövergrepp initierad av överståt-
hållaren Torsten Nothin, tillföljd av
en påstådd homosexuell relation mel
lan kung Gustav V och restaurang-
innehavaren Kurt Haijby, som slutli-
gen dömdes för utpressning.

Kristian Skö14 schackspelare

(r9rr-r988)-
. vinnare av svenskt schackmästerskap

(rg4g, -5o, -59,-63)

' från slutet av rg4o-talet till mitten av
rg6o-talet en av landets ledande
schackspelare

. spelade f& Sverige i schackolympia
denta, T ggr, från 195o-1968

' spelade för Sverige i European Team
Chess Championships z ggr

' spelade i Nordic Chess Cup där han
vann lagguld och individuellt silver
r970

Manne Grtinberge4 skådespelare

(tgtz-r977)-
. var efter teaterstudier engagerad

vid olika Stockholmsteatrar. Manne
gjorde över 7o film- och TV-roller.

14



Hans mest kända roll torde ra som ledamot Kungliga Musikaliska Akade-
Vesterman i filrnema och TV-serien min 1963

om Saltkråkan Hugo Alfv6npriset 1976

. Litteris et Artibus
Hans Strååt, skådespelare

(r9r7-9r) Hans Leygraf, pianist
' en av Dramatens flitigas-te aktörer (lgzo_zou)

med ungefär r5o scenroller ] 
"rrr"*t 

pianist, dirigent och tonsättare. verksam inom den tidiga TV-teatern och en åv Sveriges mest kända musi
. filrndebuterade r94r och medverkade i ker

drygt 5o film- och rv-produktioner professor i piano vid Musikhochschule
. tilldelades Gösta Ekman-stipendium Mozarteum i Salzburg tg72-go

1954 och O'Neill-stipendiet rg87 erhöll en lång rad pris och utmärkel-
ser under sin kariär

Bertil Berggren-Askenström skulp-
tö1, silversmed och konstnär Nicolai Gedda (tidigare Gädda och
(1917-zoo6)* lJstinov), operasångare
. hans offentliga verk finns att beskåda i (r925-zor7)

bl a Uppsala domkyrka debut på Operan rg5z
' Bäve kyrka, Uddevalla uppträdde på världens alla operahus,
. Galärvarvskyrkogårder1 Stockholm Milanq London New York och Paris

. Stockholms stadshus behärskade sex språk mer eller mindre

' Håisselby Strands kyrka flPande

. Katarina kyrkogård tillsammans med Luciano Pavarotti

. Nationalmuseum och Plåcido D:T"f: en av de tenorer

äLå:.:i::f 
ilest sKrvor av a,a rnom

StigWesterberyhovkapellmästare, utmärkelser(någrautvalda)
dirigent och pianist 

Hovsångare 1965, Litteris et Artibus
(r9r8-r999) 1968, Riddare av Hederslegionen 2oro
' studerade mr:sikteori och avlade en gravsatt i en minneslund på Galär-

lång rad examina inom musit varvskyrkogården i Stocklo1n
. konsertdirigent med SR symfonior-

kester 1946, kapellmästare f_?^sjf]] Stig J Claesson, signaturen Slas
teatern rs47-49,"u"\rrd:*$\:.- i-""io"r",-atr"""tt författare
ter 1949-53, kapellmästare vid SR 1957- :-
S3,.i"iJligentMalmösymfonioll (r928-zoo8)

kester 1978-85 mm författare till 88 böcker

' han anses vara en mycket viktig per- utmärkelser bl a De Nios stora pris
sonlighet i rgoo-talets svenska musik och Piratenpriset
liv en park uppkallad efter sig i Stock-

' priser och utmärkelser bl a holm, Stig Claessons park. Parken
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ligger nära Klippgatan på Södermalm
där familjen Claesson bodde från 1936

Jack Lidström, jazzmusiker (t o*'
pet och kornett)
(r93r-zor6).

' ledare av dixielandorkestern Hep Ca§
startades 1946 och var stora under 4o-
och 5o-talet

' medverkade i ett antal filmer (Kvin-
nan som försvann, Roseq 81å toner
från Söder)

Jan'Lillen' Engvall, simhoppare,
SolK Hellas
(r937-r998J,

. rg54 55 vinnare av JSM i simhopp, sil-
ver på JNM och landskampsdebut
rg55. Totalt u SM medaljer i svikthopp

Hans Lindstr{im, simmare, Neptun
hgzt-
' framstående simmare, med flera SM-

tecken på kortdistanser 5o, roo och
zoo m fritt sarnt lagkapp, medaljör på
NM och deltog i flera landskamper

' uträttat ett betydelsefullt arbete för
utvecklingen av handikappidrotten
nationellg men framförallt internatio-
nellt

' en av grundarna av den första interna
tionella idrottskommitten i handi-
kappidrott

' ICCs(InternationalCoordinating
Committee of World Sports Organi-
zations for the Disabled) förste gene-
ralsekreterare

' 1997 vald till President i European
Paralympic Commmittee

' simmare på landslagsnivå vid Paralym-
piska Spelen i Toronto, där han tog
tre medaljer

Tony Larsson, bordtennisspelare
(r935-r992)

' framgå,ngsrik bordtennisspelare i bl
a Hammarby, Hanviken och AIK.
Stort antal landska-per, flera svenska
mästerskap samt ssk och österrikisk
mästare i singel.

. Deltagit i NM, EM och VM

Leif Forsbery f d gymnastiklärare i
skolan på rgGo'talet
(r938-zorg).

' landslagsman i handboll och spelade
handboll i allsvenskan för IFK Borås
ochAIK

' vd Penninglotteriet och Svenska Spel

' sportjournalist på DN och tv-sporterl
ordförande Basketförbundet

. styrelsemedlemi Riksidrottsförbun-
det och Sveriges Olympiska kommitt6

' sekreterare till en FN-konferens i
Stockholm r97z och chef för Handels-
kammaren i London

Leif Zern, journalist, teaterkritiker
och författare
(rggg-

' arbetat på Stockholms-Tidningen,
redaktör på BLM 1966-69, Expressens
kultursidor där han var chef rg8z-g3,
teaterkritiker på DN fr o m 1968-,

. författare till ett flertal btrcker

' priser och utmärkelser, (några utvalda)

zoo3 Litteris et Artibus, Samfundet
De Nios Särskilda pris, Kungliga priset

Håkan Bengtsson, simmare,
Stockhoknspolisen IF
(rg+r-
. framgångsrik fiärilssimmare. OS-start

Rom 196o, 3 ind SM och r i lag z JSM,
NM-seger rg59 samt JNM seger 196o,

flerfaldig landslagsman
r6



Ulf Lagerström, bankdirektör och
kammarherre
(r94r- .

' jurist och kansliråd på finansdeparte-
mentet under Kjell Olof Feldts ledning

' kammarherre hos kungen sedan mit-
ten r98o-ta1 och aktiv i befattningen i
ca 3o år

' kammarherre, en manlig medlem av
ett hov med uppgift att tjänstgöra i
en furstlig persons omedelbara närhet.
I tjänst bär kammarherrar en nyckel
som ämbetstecken, vilket symboliserar
att de historiskt har haft tillträde till
den furstliga personen privata rum.

Mats Wahl, författare och
manusförfattare
(rg+s-
. har skrivit närmare femtio böcker,

teaterpjäser, noveller, fikn, TV-serier

' Augustpriq 1993 för ungdomsrom.anen
'Vinterviken' sarnt det prestigefyllda
Deutscher Jugendlitteraturpreis

' flera utmärkelser, bl a Kungliga drama
tiska teatern, pris för biista pjäs för
barn och ungdom

Ulf Lindgren, ishockeydomare i hu-
vudsak under åren 1963-87

(rg+6-
. elitserien r4 år och intemationellt 13

är

' VM Moskva 1979 & Wien 1987 samt
OS Lake Placid USA r98o

' 5 fVM och c;a 4o internationella
uppdrag

' Guldpipan och Invald i Hall of Fame
. Supervisor på Elitnivå i 3z säsonger

' Dommarvärd VM zor3 Sverige/Fin-
land och zor4 Vitryssland

Göran Hägg, docent i lifferaturveten-
skap författare, kritiker och debattör

ft947-zor5)
' litteraturkritiker i Aftonbladet och

Månadsjouroalen
. erhöll ett antal priser bl a Aftonbla-

dets litteraturpris

* 
= f d medlem i Katarina Skolgille

Jag har också i min ägo en Lärjungebok
som jag fick när jag började skolan. Den
innehåller bl.a. skolaos ordningsregler
och utdrag ur Uäroverksstadgan. Vidare
kvitterades terminsavgifterna i Lär-
jungeboken. Terminsavgiften uppgick
till 39 kr närjag började skolan och
steg sedan till 45 kr sista året. Det fanns
också ett antal blanka blad i boken där
läraren kunde skriva s.k. hemanmärk-
ningar som skulle uppvisas för målsman
och skrivas på av denne.

Men det är en helt annan historia.

Mitt förstc möfe nned iozzen
Björn Haggren, eleu 19465o

Detta skedde i slutet av rg4o-talet i
Katarina Real. En klasskamra! jag minns
inte hans nacuL var en ganska storvuxer!
rödlätt gosse som kom från Blekinge. På

en mycket utpräglad blekingsk4 vilket
för oss söderkisar lät ganska exotiskt, höll
han i klassen ett föredrag om Jelly Roll
Morton Föredraget illustrerades med
uppspelning av "stenkakor" på skolans
grammofon, en hiskelig låda i mörkbet-
satträ, som drogs upp för hand med en
vev. Förmodligenvar historien om Jelly
Roll Morton en nyhet för de flesta av oss,

inklusive läraren.
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Nfigro uxplock ur Kotorino Skolgilles

under 90historio
En dag omkring den första september
r9z9 anlände från Briissel till Stockholm
Gymnastikdirektör Lars Sandbery ff
1877). Han hade sedan många år innehaft
ett svenskt gymnastikinstitut i Briissel.
Vid sin hemkomst uppsökte han sin
gamla skolkamra! Notarie Emil Vick-
hoff, f 1878, och uttalade för honom sin
önskan att någon gång sammanträffa
med några fler av de gamla kamraterna.
De kontaktade därefter Konsul Einar
Olander, f 1886, vilken genast anslöt sig
till förslaget att samla gamla'Katrinister'
och om möjligt bilda en kamratförening.
Resultatet blev ett upprop i pressen, vari
kallades till möte å restaurant Bell-
mansro den 6 september rg2g kl 8 em.
Till detta möte hade inbjudits f d lärarna
Doktor Achilles Malmstedg(lektor
f-r854), Doktor Cad Zamore,(lärov
adjunkt, f-57) och Doktor J E Stieglel,
(lärov adjunkg fSS).J", det var så det
hela började. Mötet öppnades med en
välkomsthälsning av Konsul Olandeq,
som enhälligt utsågs till att leda mötet.
Man beslöt att bilda eo kamratfören-
ing. På nästkommande sammanträde
föreslogs att den nybildade föreningen
skulle få namnet S:a Catharina Skolgille.
Namnet skulle diskuteras på nästkom-
mande möte. Mötet upplöstes'enli6 S 8
i protokollet av den just tillstådeskom-
mande förtjusande konsulinnan Olander
med förklaring att hon väntade med
sup6, som visade sig vara delici<is.'

Vid påföljande möte bestämdes fören-
ingens namn. Man enades kring Katarina
Skolgille, på förslag av Kamrer G.W.
Marcks von Wtirttembery f r869[släk-
ting eller bror till Erik Teodor Marks von
Wörtemberg som bl a var Sveriges utri-
kesminister rg23-24, ledamot av Högsta

domstolen, en av Sveriges delegater vid
fredskonferensen i Versailles r9r9 samt i
Nationernas Förbund rgzo-29).

I regel avhölls sammanträden med
styrelse och med medlemmarna å res-
taurant Bellmansro, norr om Oakhill på

Djurgården, med undantag för ett möte,
som på Rektor Sjöwalls önskan ägde rum
i Katarina Realskolas bönsal.

På sammanträdet zz mars rg3o fastställ-
des Gillets stadgar och Konsul Einar
Olander utsågs till Gillets förste Ålder-
man. I de första stadgarna hade man en
förste och andre Pronotarie, §p bok-
ningsansvarig. Klubbmästaren benämn-
des'Tävemare' och de rådgivande leda-
möterna kallades'Välfärdesdelegerade'.

Sara hhtdels* rgjo i uår omaäild;
. Zarahleander, Jussi Björling och Nils

Ferlin debuterar i större samband

' I Sverige fanns det 5oo.ooo telefon-
abonnenter, en på var rz:e invånare,

' Stockholmsutställningeninvigsoch
introducerar bl a funktionalismen,

' Riksdagen beslutar om fri fart på våra
väga4

. EPA öppnar sitt varuhus på Söder,
Götgatan 3r,

. Televisionen demonstreras för första
gången i Sverige,

' Drottning Victoria avlider och Nat-
han Söderblom får Nobels fredspris,

. Neil Armstrong, den förste mannen
på månen, ser dagens ljus,

. Förbud i Sverige att avskeda kvinnor
pga trolovning, giftermåI, havande-
skap eller förlossning,

. Marx' "Kapitalet" kommer ut på

svenska, översattes av Rickard Sandler,
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Inför samkvämet den 19 maj rg3z hade
styrelsen uppdragit åt Tavernaren att
inbjuda en trevlig gäst för underhållning
under kvällen. I protokollet kan man läsa

följaode: 'Till trevnaden bidrog restau-
rantens tyska damkapell som av Thverna-
ren inbjudits'. Han hade tydligen fattat
sin uppgift rätt.

Det var svårt att få kamraterna att
komma till det första mötet. Man hade
sänt ut zoo inbjudningar och trettio
persone( hade kommit. Det första mötet
med blivande medlemmar var mycket
lyckat. Under kvällen hölls z9 tal.

I Rektor Sjöwalls tal föreslog han "bringa
styrelsen till tiggarestaven för att till in-
stundande invigning av det nya lärover-
ket få ihop oågot mynt till en donation
från Gillet". Denna önskan lyckades
den nya styrelsen inte effektuera. Det
fuamgär även från revisorernas berättelse
att de var besvikna på att intet skedde i
detta ärende.

För att stärka Gillets ekonomi beslutades
att medlem som ej kunde uppvisa Gillets
medlemsnål på sammanträden fick böta
5o öre per tillfälle.

ro mars rg3z invigs den ny skolan på
Älvsborgsgatan i närvaro av bl a kron-
prins Gustav Adolf tillsammans med en
lång rad celebriteter från departement
och stad.

På årsmötet r93z höll Byråingenjör G O
Wallenberg ett föredrag med ljusbilder
över'Några trafikproblem på Söder'.
Sup6n inkl pilsner och kaffe kostade 3:5o
på Rådhusrestaurangen på Hantverkarga-
tan 4, t tr.
Utveckling av medlemsstocken r93o-r932
enligt revisionsberättelse:

Ig3o:4 st, rg3r:40 sq 3r dec r93z: ro6 st.

Den z8 mars rg33 besöktes Gillet av den

kände revyförfattaren Emil Nodander
som hö[ ett kåserande föredrag. Det var
också första gången som sparbössan som
skänkts till Gillet användes. Emil Nor-
lander lade som förste man i en tvåkrona
som dragpeng. Under de kommande åren
hade Gillet vid sina sammanträden besök
av flera av dåtidens kändisar, som t ex
skådespelaren Sigurd Walldrl lutsångaren
Gunnar TUresson, operasångerskan Lin-
nea Schel6n, Hon uppträdde vid Gillets
sammankomster under flera år och blev
betraktad som'Gillets dotter'.

Medlemsavgifterna har till och från
varit svåra att inkassera. 1936 uppdrogs
åt sekreteraren och skattmiistaren att
genom personlig inkassering upptaga de
resterande årsavgiftema med en inkasso-
provision av högst zo o/0.

rg35 fick styrelsen i uppdrag att under-
söka möjligheterna om inrättandet av
en'Platsanskaffningsbyrå' för att bereda
anställningar åt nyrtexaminerade elever
från Katarina Real. Denna byrå fick ett
kortvarigt liv då man ett halvår senare
blott erhållit två anmälningar om lediga
platser samtidigt som några sökande inte
kunde uppbringas.

Under samma år skulle Understödsfon-
den dela ut zoo kronor till två elever
för sommarvistelse. Resultatet blev att
den ena eleven blev sjuk och den andra
eleven dök aldrig upp, varför utdelningen
innehölls detta år.

Fr o m 1936 erbjuder Gillet sina med-
lemmar Klubbaftnar, 4 ggr / är, med
kortspel, föredrag och annan underhåll-
ning. Exempel på några av rubrikema på
föredragen: 'Korea', 'Bilfärd genom Tysk-
land','En färd genom Göta Kanal'och
'Uppför Stångåns vattensystem till sjön
Åsunden' med skioptikonbilder o dyl.

År ,g4o den r jao, var antalet medlem-
rrlar 224 st. Gillet delade ut z5o kr till
stipendier åt elever i skolan. r5o kr ur
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Välgörenhetsfonden hade ställts till rek-
tor Sjöwalls förfogande'för bekostande
av landsvistelse åt elever i läroverket'. Av
årets överskott tillfördes 16o kr till den
nyinstiftade Kolonifonden. Målet med
denna fond, som för alla skolföreningar
torde vara det väsentligaste, en egen skol-
lovskoloni, där skolans elevet för en ringa
penning skulle njuta ett frisk! härdande
friluftsliv under sommarmånaderna.

Till årsmötet rg42 uppmanades medlem-
marna att medta smör- och brödkupong-
er. Under följande år erbjöds medlem-
marna att betala medlemsavgiften på

avbetalning. Svårigheten att inkassera
avgiftema berodde bl a på sjukdom och
kriget som härjade, och även styrelsen
hadefärreträffar bl a pga inkallelser
och sjukdomar.

På klubbaftnar rg42-43 hade Gillet
besök och underhållning av lutsånga-
ren Gunnar Turesson som föredrog ett
program med svenska visor betitlat'Från
§qllman till Fedin'. Tirresson (19o6-zoor)
känd tonsättare, trubadur och vissångare
och var svåger med poeten Dan Anders-
son.

Fredsåret rg45 hade Gillet 3oo medlem-
mar och eftersom medlemsantalet steg
under 1946 förelåg ett förslag om att utge
en 'Kamrattidning'.

Den 8 maj rg48 inbjöds damer för
första gången vid den sedvanliga festen
i samband med årsmötet.rg4g slår man
samman Välgörenhetsfonden med Ko-
lonifonden eftersom Gille* verksamhet
inte längre skulle inriktas på en koloni-
anläggning.

rg5o hade medlemstalet ökat till 3r5 st.
Årsmötet avhölls på Skansens Högloft,
dit medlemmar med damer och familje-
medlemmar var inbjudna till sup6 med
dans och underhållning, till en kostnad
om r2:5o per kuvert. Under sammanträ-
det underhöll lutsångaren Sixten Fark.

De medel årsstämman beslöt ställa till
rektor Sigurds förfogande har dispone-
rats så att 5oo kr utgått som bidrag till
inköp av projektionsapparat och 5oo kr
till vandringspriser i olika idrottsgrenar.
Kolonifonden heter i redovisningen
numera Välgörenhetsfonden och uppgår
till 3 8o8:45. Kvällens underhållning
bestod av skönsång av operasångerskan
Linnea Schel6n tillsammans med kam-
marmusiker samt en magiker vid namn
Erik Skoglund.

Årets höstsammanträde var förlagt till
restaurant Montmartre. Middagen be-
stod av Sandwiches, Bouch6e och nyskju-
ten älg med hjortron och gurka för 6:25.

Klubbmästaren sörjer för underhållning
under kvällens lopp.

Både Expressen och DN refererade från
festen och skolan hade en tecknings-
utställning. Temat var: Stockholms
Blodbad.

Katarina Skolgilles vandringspris för
bästa elev i allmän idrott och simning
instiftades.

Påföljande år, rg5r, kunde Gillet uppvisa

3zo medlemmar och ny medlem i Gillet
r95z var bl a, Karl-Erik'Kusken'Lund-
berg, (född r9o3), välkänd gymnastiklä-
rare i skolan under många år. Vid detta
årsmöte hade Gillet inbjudit den svenske
schackmästaren Kristian Sköld som
höll ett anförande om bl a simultan och
blindparti i schack.

De följande åren i Gillets historia är rätt
aktiva med många välkända giister som
underhållare. Bl a kan nämnas revyartis-
ten "Bagam" Henning sångaren Staffan
Broms, Postgirokören, Lasse Lönndahl.
F d Katarina Realare spelar en hockey-
match mot skolans lag på Kanalplan.

Vid Gillets z5-årsjubileum 1955 på
restaurang Tattersafi Grev Turegatan,
med middag, underhållning och dans
överlämnas en gåva till skolan om r



2oo kr. rg55 besöktes hostmötet bl a av
storsimmaren Arne Borg. Något år senare
skänks två konstverk till skolan och Gillet
skaffar sig 1956 eget brevpapper för första
gången. Gillet infordrar offert fråo bl a
Thulebolagen på dödsfallsförsiikring för
medlemmarna. Premien är g5:-/år. 1956
ordnar Gillet en kamratfest med ro4 delta-
gande Gillesbröder. Programmet består av
bl a gymnastikuppvisning, föredrag om
'fusk förr och nu', samt elever från klass

5läser dikter, spelar orgelsolo och Gillet
bjuder på kaffe med dopp.

Med anledning av skolans 3oo års jubi-
leum rg58 skickar Gillet ut ett stort antal
'tiggarbrev'till bl a Folksam, Konsum,
Herman Stolpe, Södra Latin m fl. Resul-
tatet blir att skolan får 3oo b<icker till ett
värde av ca 8 ooo kr. Firandet inleddes
med tal i skolans aula av Ecklesiastik-
minister Ragnar Edenmaq pianosolo av
Hans Leygraf. Högtidligheterna hölls i
Gamla Skolan och i Katarina kyrka med
tal av bl a kyrkoherde Sten Kahnlund. Ju-
bileet avslutades med att Gillet överläm-
nade en gåva till skolan om 4 ooo kr avsett
för inköp av böcker samt en bokgåva värd
lika mycket.

rg5g avhölls årsmötet i S:t Eriks Bryggeri
(Neumiillers Bryggeri) på Äsögatan Före
förhandlingarna visades bryggerimuseet
varvid bröderna bjöds på smakprov ur
bryggeriets produktion. Härefter följde
sup6 på Källaren Druvan på Götgatan.
Skolgillets stipendium ur Glaumans fond
å Kr zooi tilldelades detta år eleven Raivo
Parts i klass S A, idag medlem i Gillet.
Årsmötet 196o och tillika Gillets 3o-års-
jubileum avhölls i mars i Mercury-Schar-
tauanernas fesWåning på Regeringsgatan
26. Avgiften för årsmötesmiddagen var ro:
- per kuvert. Till mötet hade 45 medlem-
mar anslutit.

För underhållningen svarade operasårrg-
erskan Linnea Schel6n ackompanjerad av
Nils Sahlberg samt Bertil Perrolf imite-

rande Evert Täube och Kad Gerhard till
giisternas stora belåtenhet.

Årsavgifterna svarade detta år för I.86o
kr. En återkommande post under många
år är en utgift om 66 kr. Denna avsåg

utsmyckning av Rektor Björlings grav.

Gillets vinst detta år uppgick till 6o6:rr.

Följande år, 196r, överlämnar Gillet en
gåva om r5o kr till Dag Hammarskjölds
Minnesfond med anledning av hans
bortgång och under påföljande år över-
lämnas roo kr till Gustav VI Adolfs 8o-
årsfond- På hostmötet uppträdde bl a den
kände författaren Per-Anders Fogelström
som berättade om det Söder, som varit.

Årsmötet i mars rgTo avhölls på restau-
rant Kvarnen, Tjärhovsgatan 4, med sup6
till ett pris av 18 kr. Medlemsavgiften
höjdes till 15 kr och medlemsantalet var
234 st.

4o-årsjubileet ägde rum på Solliden i
maj rgTo enbart för att fira denna dag
i närvaro av c:a 8o personer. Älderman-
nen Erik Jernströms tal bestod av fyra
tiitskrivna A4 sidor med en historisk
återblick av Sveriges historia under
r6oo-talet och ägnade sitt högtidstal bl a
till minnet av Vasaprinsessan, Katarina,
kung Karl X Gustafs mo!, vars namn vår
skola och vårt Gille bär.

Placeringen av deltagarna vid jubileet
utformades så att man satt vid sex runda
bord enli6 följande indelning:

r. Hedersledamöter

r. Innehavare av Gillets förtjiinsttecken
och f d Ålderm:in

z. Högt värderade Bröder som ej tillhör
klass r & z

3. Gillets Veteraner

4. Gillesbröder med inträdesåren 1945-
r959

5. Gillesbröder med irrträdesåren 196o-
r969



Den fashionabla sup6n bestående av tre
rätter inklusive vin & sherry och efter-
följande dans, kostade 4o krlkuvert och
var subventionerad med ro kr av Gillet.

Årsmötet rg78 ägde rum på restaurang
Kvarnen. Den inbjudna gästen, den f d
svenske skådespelaren, regissören och
teaterledaren George Fang rektor vid
Statens Scenskola, höll ett timslångt
anförande om scenskolans verksamhet
som disponerade våra gamla skollokaler
sedan hösten 1976. Den efterföljande
sup6n hölls på restaurang Pelikan &ir
den stora matsalen i bottenvåningen nätt
och jämt rymde de närvarande Gillesbrö-
derna,5z st.

2r mars r98o högtidlighöll Gillet sitt
5o-årsjubileum på Stadshuskällaren med
en trerätterssup6 dit 66 gäster anslutit.
Åldermanneo Erik Jernström erinrade
i sitt högtidstal om de oerhörda för-
ändringar som skett sedan Skolgillet
tidigast födda medlem, Doktor Achilles
Malmsted! såg dagens ljus den ro maj
1854 tillika Skolgillets förste medlem
och förste hedersledamot. Till mötet var
även damer inbjudna. Sup6n kostade 9o
kronor med någon subventionering från
Gillet.'Levande musik' utlovades, vilket
medförde att kvällen avslutades med
dans. Kavajkostym eller smoking var
föreskriven medan damerna'uppträder i
den klädsel som de själva finner trivsam-
mast'. 66 personer närvarade vid detta
jubileum.

Vid höstmötet rggo firades Skolgillets
6o-årsjubileum. Programmet som var
mycket uppskattat av de 43 närvarande
bestod av minnen från skoltiden berät-
tad av P-O Jankell, Hans Dubois och
Erik Jernström. Deras anföranden ledde
till många spontana insatser från flera
deltagare. Lennart Nordlander under-
höll med pianospel. Medlemsantalet var
nu 186 st, som nu betalade 3o kronor i
årsavgift. Av detta års insamlade medel

överliimnades r ooo:- till Barncancer-
fonden.

23 mars 2ooo firade Gillet sitt 7o:e
verksamhetsår på Nya Sällskapet på
Västra Trädgårdsgatan 6 i Stockholm.
ÅId".-".ro"n Hans Åke Bodin gjorde
en historisk återblick över de gångna
verksamhetsåren. Medlemsavgift en
beslutades lämnas oförändrad 5o kr.
Insamlingen i samband med årsmötet
donerades till utsmyckning av Kata-
rina Kyrka med anledning av återupp-
byggnaden av kyrkan efter branden i
maj r9go. Gillets mångårige arkivarie,
Lars Björkberger, presenterade Gillets
regalier samt visade teckningar eleverna
hade gjort i skolan r95o med anledning
av Gillets zo-årsjubileum. Krögaren Ola
Schwang f d elev i skolan och tidigare
mångårig medlem i Gillet, berättade
om de lokaler vi befann oss i under
kvällen.

Gillets 8o:e verksamhetsår zoro inleddes
med Åcsmöte och Jubileumsmiddag
på Nya Sällskapet i Stockholm. Detta
år har Gillet närmare r3o medlemmar.
Flera av medleflrmama, 3r st, är äldre än
Katarina Skolgille. Den iildste av dem, f
d Åldermannen Erik Sundelin, (r9r4-
zor3), medlem sedan rg4o. Han hade
innehaft de flesta möjliga förtroende-
uppdrag inom Gillet.

Gillet arrangerar två medlemsmöten
per år, års- resp h<istmöte. Dessa träffar
har under senare år varit mycket väl-
besökt4 med en anslutning på mellan

4o-5o Gillesbröder per möte. Verksam-
hetsåret zoro hade Gillet en tillökning
av elva nya medlemmar.

Skolan har fostrat en lång rad för
allmänheten kända elever. Bland de mer
välkända kan nämnas pianisten Hans
Leygraf, författaren/konstnären Stig
'Slas' Claesson, operasångaren Nicolai
Gedda, skådespelaren Hans Strååg
teater- och litteraturkritiker Leif Zern,



byggmästare Max Gumpel (deltog i OS
i vattenpolo rgrz & rgzo och var god vän
med Greta Garbo), skådespelare Manne
Griinberger, arkitekt Bengt Carlqvis!
författarna Göran Hägg och Mats Wahl
m fl. En av de mer rikskända f d eleverna
under början av förra seklet var en
person vid namn Kurt Haijby, f 1897,
som gick fem år i skolan. Han åtalades på
rg5o-talet för misstiinkta sexuella rela-
tioner med kung Gustav V och pressade
Hovförvaltningen på pengar för att köpa
hans tystnad.

Till följd av grundskolereformen upp-
hörde skolan 1964 att vara realskola.
Trots det har Gillet fortsatt att attra-
hera nya medlemmar. Under de senaste
tio åren har Gillet begåvats med drygt
sextio nya medlemmar och har en stabil
medlemskader. Snittåldern är ca 74 är.
Anslutningen till höst- och årsmöten är
god. 35-4o0/o av medlemmarna deltar. Det
tyder på en god laganda. Medlemmarna
är intresserade av att komma till mötena
för att äta en SoS och en god varmrätt
och ett glas samt träffa gamla skolkam-
rater. Numera förläggs våra höstmöten
i regel till skolan medans årsmötena har
haft skilda mötesplatser . Föreningen har
mycket god kontakt med den nuvarande
skolary Intemationella Engelska Gymna-
siet som idag huserar i våra gamla lokaler.

Vi har tillgång till en egen vrå i skolan,
där vi förvarar våra regalier och gamla
handlingar. Gillet har under de senaste
åren delat ut ett uppskattat stipendium
till'Båiste kompis'i skolan. Juryn för
detta stipendium är skolledningen och
elevrådet. Beloppet, 3.ooo:- kommer
från Gilleskamraterna och samlas in på
våra möten och utdelas av vår Ålder-
man tillsammans med ett diplom vid
skolavslutningen i juni. Ett alltid lika
populärt inslag i deras program.

Gillets nittionde verksamhetsår skulle
ha firats i samband med årsmötet i maj
zozo på Nya Sällskapet i Stockholm.
Men pga av den då rådande corona-
pandemin tvingades vi ställa in alla
festligheter till ett senare tillfälle.
Denna matrikel är den sjuttonde i
ordningen som Gillet har producerat.
I regel har de givits ut vart femte år,
Den första matrikel kom til1 1933 men
de flesta av dessa matriklar flnns blott i
arkivformat.

Fortsätter medlemmarnas samma
positiva intresse för Gillet som idag
är förutsättningarna goda att vi även
kommer att fira dess roo-årsjubileum
- år zo3o!

Tony Ruster, Katurtna Skolgille

Sebreterare

mars 2020

Källor: Gillets matriklar, års- och

s t y r el s e m öt e sp ro t okoll, u e rk s am-
hetsb erättelser, shriuelser, inbjud-
ningar, br eu, handlingar från
Gillets arkiu, Hundra år i Suertge,

Hans Dahlberg, Bonniers förlag
rggg, Mats Heuman riksåklagare.

Första Gillet på Bellmansro tgzg
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Ordning och reds i plugget
Minnen från Kat arina Re alsbola åren r ggg6j.

Kontroll av elever i många olika former
var nog mer vanlig förekommande inom
skolan förr i tiden. Ordningen och kon-
trollen sköttes bl a av klassens ordnings-
män som enväldigt utsågs förmodligen
av resp klassföreståndare. Varje klass
hade två ordningsmän och de turades
om varannan vecka att verka i denna
funktion. Något eller några läsår var jag
en av dem. Den tjänstgörande ordnings-
mannen skulle vid varje morgonsam-
ling i aulan räkna antalet närvarande
klasskamrater. Varje klass hade sina fasta
platser. Det var inte tal om att sitta var
man ville utan det var förutbestämda
platser för varje klass. Ju högre klass man
gick i desto längre bak i salongen fick
man sitta. När morgonbönen var över
skulle ordningsmannen lämna en liten
lapp i en ask vid utgången och på den
stod klassens namn samt antalet närva-
rande elever.

Dagens nästa uppdrag för denne och
vid varje lektions början under dagen

efter tredje ringningen proklamera'giv
akt'för läraren när denne giorde entr6 i
klassrummet och en annan elev stängde
dörren. Det innebar att alla elever skulle
stå upp och hälsa den inträdande läraren.
Därefter beordrade läraren eleverna sitta
ner. Ordningsmannen informerade vilka
elever som var sjuka/frånvarande och
läraren gjorde sin notering i klassboken.

Elever som hade lång resväg till skolan
eller annan religiös tro var befriade från
morgonbönen. De med annan religiös
tro var även befriade från lektionerna i
kristendomskunskap. Varf<ir fick man
aldrig någon förklaring på. Något man i
skolan aldrig pratade om eller undrade
varfdr det var så. Morgonbönen startade
klockan o8.ro och det var obligatoriskt

att närvara samt medföra sin psalmbok.
På podiet satt alltid rektorn på höger sida
i en länstol, på min tid hette han Sten
Ankarberg. Han satt där tyst och allvarlig
med ett vakande öga över'församlingen'
som en öm. Det var absolut förbjudet
att medföra skolböcker in i aulan under
samlingen. Ville man läsa på någon läxa
i sista minuten fick man smuggla in sin
bok under trdan eller i byxlinningen.
Själva morgonbönen leddes oftast av en
kristendomslärare eller en präst från Ka-
tarina församling. Eleverna sjöng oftast
en eller två psalmer ackompanjerade av
musik från den stora fina orgeln placerad
i bakkant av podiet. Organist var en elev
i skolan.

Om du hade otur och kom någon sekund
för sent när'vaktis' stängt ytterporten
var det bara att finna sig i det. Inga ord
eller protester godkändes. Porten låstes
och man fick snällt vänta på skolgården
tills morgonbönen var slut och därefter
blev man insläppt. Du blev bestraf-
fad med en hemanmärkning somvid
eventuell yttedigare dylika påverkade
ordningsbetyget för terminen.

Klassboken förvarades under veckan i
den olåsta katedern. Ordningsmannen
lämnade in boken till lärarnrmmet varje
lördag och hämtades påföljande måndag.
Att den aldrig försvann en enda gång

under alla dessa fyra å1, vad jag minng
var förvånansvärt. Detta var däremot nå-
got jag fick uppJevda i min nästa skol4
Södra Latin" men då var vi elever ju lite
mognare (?) och ingen elev visste var den
fanns, åtminstone inte offentligt.....

Ytterligare en viktig funktion hade ord-
ningsmannen i samband med gymnas-
tiklektionerna. Inför magister Karl-Erik
'Kusken'Lundberg skulle marl som i
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det militåra " lämna av" inför Ryttmåist-
aren vilket innebar följande: Eleverna
stiillde upp i två led framför'majen' som
stod lite över oss på en gymnastikbänk.
Som ordningsman skulle man'lämna av'
till Magistern. Ordningsmannen skulle
beordra'mitt-åt' till sina kamrater, däref-
ter armbågslucka rättning höger. Sedan
skulle ordnings-mannen vända sig om
och informera magistern klassens namn
samt meddela hur många elever som var
närvarande respektive frånvarande.

Därefter vidtog gymnastiken, oftast i
den lingianska andaq dvs gruppgym-
nastik. I;åraren var aldrig ombpt utan
arbetade i sina gabardinbyxor med kavaj
och kängor. Ibland tilläts bollspef vilket
var mer förekommande när vi fick ytter-
ligare en, mycket yngre och, modernare
gymnastiklärare vid namn Leif Forsberg.
Han var bl a allsvensk och landslagsman
i handboll och senare sportjournalist på
SVT och DN. Mitt sista år fick vi t o m
ställa upp i en skolturnering i basketboll.
Skolan inför-skaffade en tävlingsdress
bestående av gröna byxor med vita revä-
rer och vita linnen med bokstäv-erna K
och R tryckta på bröstet.

Däremot var hygienen eftersatt i skolan,
åtminstone i samband med gymnastik-
lektionerna. Under mina tre första år i
skolan var duscharna konstant låsta. Det
sades att ngn elev hade halkat i duschen
och skadat sig och därefter flck denna
hygieninrättning ej nyttjas. Det innebar
att man efter avslutad gymnastiktimme
gick ner i omklädningsrummet och
tryckte in sina fuktiga gymnastikkläder i
resp. hänglåsförsedda klädskåp. Klä-
derna togs i regel hem två ggr per år, dvs
i samband med jul- och sommarlov för
sanering.

Vi klädde på oss efter avslutad gymnas-
tiklektion, lätt fuktig över hela kroppen.
Nylonskjorta, ofta slips, tr<i'ja och kavaj.
Därefter skyndade man till nåista lek-
tion. Ventilationen var väl inte onödigt

effektiv i klassrummen. Betånk hur det
var som lärare att träda in i ett klassrum
med 3o-35 st svettiga tonåringar som
just avslutat ett gymnastikpass. Det kan
inte ha varit ett trevligt mottagande vad
gäller doften.

Den elev som bidrog till den bättre hy-
gienen och förhandlade fram duscharnas
öppnande var min klasskamrat Ulf Lind-
greq sedemera berömd ishockeydomare.
Uffe lyckades efter tuffa förhand-lingar
med skolledningen och som representant
för elevrådet få igenom att vi fick nyttja
duscharna. Händelsen var omskriven i bl
a DN!

Åter till ordningsmannens befogenhet.
Efter varje lektion skulle klassrummet
vädras och det rejält. Alla fönster skulle
öppnas på vid gavel oavsett årstid och
väderlek. Inga elever tilläts stanna kvar
i skolans lokaler under rasterna Alla
skulle ut, oavsett väder.

En vakttyp som vi hade i Södra Latin
men som däremot inte fanns i Katarina
Real var de s k mindre omtyckta'rök-
vakterna'. De skulle söka upp rökande
elever inom det förbjudna rökområdet
runtomkring skolan och rapportera
'brottslingarna' til1 skolledningen för en
s k hemanmärkning. Men det var ju en
annan sak....

Men annars fanns det många förbud
och regler för eftedevnad och ordning i
skolan. Regler som merparten anpassade
sig till utan ifrågasättande eller protester.
Här några exempel:

Skolan hade två ingångar.

En från Älvsborgsgataq huvudingången
och en'reservingång' dvs den viistra
ingången från Allhelgonagatan vilken
inte var tillåten att nyttja Varför? Det
fick man inte veta. Elev skulle inträda i
skolan via Älvsborgsgatan. Punktl
Varje elev hade en skolbänk modell åi

§pr8oo-tal. Bänk och stol var samman-
byegda i eo enhet. Bänkskivan skulle
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inför varje termin ritas av och markeras
med alla hack eller skador som fanns.
Vid terminens slut togs denna ritning
fram och jämfördes då med dagens
status. Eventuella hack eller skador som
uppstått under terminen fick eleven
ansvara för. Fanns det ingen ingen för-
klaring till den upptäckta skadan blev
eleven betalningsskyldig till ett ringa
belopp om jag minns rätt cirka z5 örelny
skada. Vart intäktema gick meddelades
aldrig.

Skolbänken skulle vara försedd med ett
eget hänglås. Om bänken var olåst efter
skolans slut för dagen belastades elev
med anmärkning när kontroll av tillstån-
det upptäcktes av klassföreståndaren.

Elev som hade glömt en lärobok till en
lektion kunde även han erhålla en'hem-
pinne' för bristande ordning.

Natudigtvis erhöll man även en'hem-
pinne'för sen ankomst till lektion om
eleven inte hade en godtagbar förklaring.

Vidare var elev skyldig att på lektion
svara på fråga utställd av lärare i stående
ställning. Man ståillde sig upp i gången
bredvid pulpeten och svarade. Inget an-
nat godtogs.

Eleverna hängde av sig ytterkläder på
anvisade klädkrokar ute i koridoren. Det
fanns inte en tanke på att ta med sig yt-
terkläder in i klassrummet och att ha en
huvudbonad på sig ex vis, en keps eller
dylikq under lektionstimme fanns inte
på kartan.

Rökning var givetvis inte tillåten på
skolgården och ej heller på de närmaste
gatoma kring skolan. Däremot var det
tillåtet (?) att röka på andra sidan Götga-
tan inklusive Ringvägen vilket innebar
att en och annan elev dtog sig nerför
Dalslands- altemativt Allhelgonagatan
för att korsa Götgatan och ta sig en cigg.
En och annan elev hoppade även över
muren ner till Tjurbergsparken, parken
mellan skolan och Ringvägen. Sådant

skedde mestadels under tjugominuters-
och frukostrasten.

Yttedigare en ordningsfråga var att
vänligt ställa sig i matkön till matsalen
på nedre planet vid lunchtid. Lunch var
obligatoriskt och att elev skulle intaga
den vid bestämd tid.

Skolan var dålig på att lämna informa-
tion i samband med större händelser av
intresse för eleverna. Jag minns att en
av mina klasskamrater begick självmord
under en sommar. Ingen minnesstund
proklamerades för denne elev efter hän-
delsen. Minns inte att det informerades
av klassföre-ståndaren.

Däremot var man pigg på att meddela
att ingen form av bollspel i närheten av
skolbyggnaden var tillåten.

För Du vet väl att Du måste vårda gam-
malt material Du fått från skolan. Du är
väl förtrogen med regelverket i liirjung-
eboken som fanns innan jag inträdde i
skolan r95g och dess'Ordningsregler vid
Katarina Realskola' daterat i juni rg33
undertecknat av REKTOR.

Jag vill bara påminna om § g i dessa

ordningsregler:'Lärjunge har ej rätt att
i antikvariat eller dylika affärer sälja
skolböcker utan att uppvisa målsmans av

klassföreståndaren påtecknade medgi
vande.' (Enligt av Överståthållareämbe-
tet utftudad polisförordning.)

Ytterligare detaljregler som fanns i'Lär-
jungeboken'och som existerade fram till
början av femtiotalet. Dåir fanns följande
regler att iakttaga såsom t ex:

. alla läroböcker förses med pappersom-
slag,

. tillstånd att vistas i lärjungebibliote-
ket under s k håltimmar sökes hos
rektor snaras!

. för läroverkets lärare vise lärjunge
aktning och lydnad samt mottage fog-
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ligt deras föreskrifter, tillrättavisning-
ar och bestraffningar,

lärjunge infinne sig till undervisning-
en på utsatt tid och ordentligt klädd
samt försedd med nödiga läroböcker,
iakttage ordning och städat uppträ-
dande samt följe undervisningen med
uppmärksamhet. Likaledes in6.nne sig
lärjunge på utsatt tid vid den bestämda
morgonandakten samt övervare denna
med stillhet och uppmärksamhet,

jämväl utom läroverket iakttage
lärjunge ett anständigt uppförande.
Lärjunge avhålle sig från sådana för-
lustelser och njutningsmedel,
som kunna menligt inverka på
hans kroppsliga och andliga utveckling
eller icke lämpa sig för hans ålder och
egenskap av lärjunge, samt ställe sig
till noggrann efterrättelse de föreskrif-
ter, som rektor i samråd med kollegiet
och efter skolöverstyrelsens godkän-
nande i dessa avseenden meddelar,

tillstånd att parkera cykel å skolgården
sökes hos rektor inom en vecka,

all stenkastning å skolplanen är
förb;uden, ävensom varje lek eller öv-
ning, som är failigför lärjungarnas
häls4

. sparkning med fotboll får icke äga rum
ej heller i gymnastikhallen,

' snöbollskastning får ske endast efter
särskilt tillstånd av rektor,

. leksaker må ej medföras till skolan
(Undantag för smärre bollar och ku-
lor),

. Liixöverläsning eller dyl får ej före-
komma under ro-minutersraterna,

' ingen får klättra över skolgårdsmuren,

' Efter varje frånvaro från undervis -
ningen således även från tecknings-,
sång-,gymnastik-, och slöjdtimmar,
skall skriftligt intyg lämnas av måls-
man (fadern där så kan ske).

Det var således många regler och krav
som det gällde att hålla reda på när man
inträdde som nybliven tonåring när man
klev in i det stora läroverket. Vilka regler
man har idag i skolan att iakttaga är mig
främmande men tror inte några av de
beskrivna regler gäller i dagens skola.

Brommaimars zozo

Tony Ruster

eleu ry59,6j



Aktivo medlemmor
Namn Slutade Till KSG Namn Slutade TillKSG

AdamsonJm 37o3or 1953 1992 GeorgHolm 34ro3r 1949 1994

Alfredsson Ronald 39o428 1955 zm6 Höglund Chdster 45o619 196o 2@4

AlmlöfBengt 4'Joto2 ,963 zoo8 HöglundRolfGreger 4t2o3 1956 2oro

Als6n Lennart 44o53r 196o 2mg Hömfeldt Lemrt 42o3o3 1958 20.12

BengtssonBörje 33ozo8 r95o 1965 JacobsonBengt 4'Jt2o7 1964 2oo5

Berggren Kjell $44 1961 2or5 Jacobson Hans-Gumu 4ro8zo 1958 2@5

Björkbergerlrs 43og22 1959 rgTg JamsonTomm 4z.r225 1959 2orl

Bodin Hans Åke 37c,417 r9S3 rgT Jamson Hms Giiran 46o728 1963 z@4

Borketare 37o83r rg5r 2o1z JergelinTommy 45oror 1963 2ot4

BrobäckKjell 43ozz8 196o 1988 JohanssonRolf 38ozrr 1955 2oro

BäcklinGerry 36o623 1953 1992 JonssonBertil 4zo8or 1959 2or3

Carlsson Sten 44tot3 196o 2oor Justrell Alf 46o3o7 196z 2ot2

CarlssonSven-Erik 4oo3z6 2or9 KåbyAme 47o7ot 1963 1999

CassemarBertil 37o6ro rg53 1995 l,arsmnStaffan 44ogo4 1959 2oro

Caune Egils 43o8o5 196o 2or5 lasson Tomy 44ott4 196o 2oo9

Cederström Malte O 43r2o3 rg5g 2ot4 Iamon Svmte 4zo5z6 tg57 2org

Cedring Thord 390923 1956 zorS Lidström Carl 43o6o8 1959 1956

Celander Ulf herr 46o13o 1963 2@4 Lind Johmy 36o316 1953 r99o

Dahlberg Hans 39o63o 1956 zmS Lindberg Bert 4oro16 1955 2ot7

Dmielsson Sten Åke 38o8o3 1952 2oo2 Lindbergh Håkm 49o3o3 1965 zor8

Daun Stig 36orrr r95o 2@4 Lindstedt Gustaf 4rroo3 1956 2@4

DavinBertill 37o8r8 1952 1992 LindörnBo 45oY6 2ot4

Ellburg Christer 44zz9 1959 1988 Ljlmghmmr Götan 4zo9z6 1959 2oor

Emilson Peje 46o4o7 1963 2@r Lovallius Håkm 43roo9 1959 2@5

EmmervallJan 44ozo8 196o 2oro Lundströmlars 46o4z9 tg6z 2oro

Engströmlars 46o8ro 1961 2org Lyckmanlngvar 36o725 1952 2oro

Erilrsson Kjell 44ozi 196z 2or5 Melin Ulf 37o323 1954 2oo5

Fagerstedt Ias 44o3o3 196o 2orr Molin Staffan 38o9o7 2or9

FjellströmBjiirn 4cl124 rg55 zotT NilssonBengtH 4ro9r5 1957 2oro

ForsströmRoland 34o8o5 r95r 2@4 NilssonRoland 3ro7r3 1946 2or3

Fransson Leif 46o9o7 1963 2or9 Norell Christer 7c324 1964 2ot2

FredholmlJlf zgo227 rg5r 2oo3 Nygrenlans 44o2tt 1961 2@4

Fridmrk Bengt 420223 r9S8 2or3 Olsrcn Tommy 4o614 1961 2oro

Fröberg Ingvar 47ou 1963 2m3 Ortbrink Säen 42ogr2. 1959 2oo5

Fröberg Roger 46o93o 196z 2(x)2 Osteman Lars 3vt23 1955 uorS

GardelinTäge 29or3r 1945 2oor PartsRaivo 43rr3o 1959 2@3

GmtafsonSven 48o116 1963 2oog PettelssonMats z8rozg 1945 2oo3

GuståyssonBo 47o52g 1963 zoo8 Plogfel&Crl-Gustaf 43oy6 196o 1988

Göthlin Per 44o6oz 1959 2or5 Rahm Rolf 34o4i4 r95r 2@4

HaggrenBjöm 35o8zo r95o 2or9 RosendalJm 3go723 1956 1998

Haroson Göran 4oo3or 2@5 Ruster Tony 46o6or 1963 1988

Hamon Kjell 5oo3r8 ry64 rggT Rydahl Anders 431203 1959 2oro

HellkvistBengt 43o4o5 1959 2oro RydqvistThomas 47ozo6 196z 2or4

Hellström Tommy 45o8r8 196z 2org Smuelsrcn Valtet 43o72o 196o 2oog

HildingRolf 3yzr6 r95r 2oro SandinFredrik 44ogo8 1959 2oor

HillerströmHåkan 44rt8 1959 2ot2 SkånbergNils 34o3r8 r95r tgTo

Hjerström Alf 330325 rg4g 2or7 Sundberg Bome 37t26 1954 1977



Namn

Sundblad Staffan

Säflund Tommy
Säther Mats

Söderberg Hans

Söderman Thore

Född Slutade TillKSG

441c22 1961 2oo9 1949 1996

196z 2oo3

1956 ry77
196z 2oo7

r95o 2oo2

401@7 1954 2ot7

350714 1952 1997

47cz27 1963 2oo3

46o5o5 1964 2oro

Namn

Täuvon Lars

Ungh Jan-Olow
Wendin Göran
Öjerstam Bengt

Örnhall Hans

Född Slutade TillKSG

32o5r9

46ogo5

39r225

46o3rr

3404r7

flyttades därför året r85z till det som
idag är Götgatan 32. Där delades huset
med folkskolan. Rektorn Fabian Noding
(1854 - 186o) drev undervisningen så

avancerat att en lärjunge, Wilhelm Axel
Molin i maj 1855 blev student med ro
betyg och antagen till universitetet. Han
var den förste och siste katrinisten som
tog studenten vid skolan, efter att direk-
tionen i Stockholms stad blivit uppbragd
över det anseende som Katarina skola
vunnit över de s k lärdomsskolorna och
satte skolan på plats.

Namnet ändrades dåirmed tillbaka till
Katarina högre apologistskola. Redan
år 1856 påbörjades arbetet för ett nytt
skolhus vid Katarina Västra Kyrkogata 4
(idag ro). Det inkluderade en ny rek-
torsvåning och på samma tomt som den
gamla skolmästargården legat på sedan
foma tider, Rektorbostaden var sålunda
tillbaka till sin ursprungliga plats. In-
vigningen skedde den 6 september 1858.
Även här delades huset med folkskolan
som successivt trängdes undan av läro-
verkets växande behov.

Fr o m liisåret 1868 - 69 användes hela
huset av läroverket. Det växande antalet
lärjungar krävde att ett annex bildades
i Tjärhovsgatan zz och tanken på ett
nytt skolhus föddes igen. Den z6 mars
19o6 anslog stadsfullmäktige en tomt för
detta ändamål. Många synpunkter och
diskussioner uppstod. Den zr februari
r9z7 upphävde stadsfullmäktige sitt tidi-

Historien om Kotorins Reolskolo
Lars Lundström eleu 19596z

Södermalm hade till mitten av 16oo-

talet varit i avsaknad av en offentlig
skola. Under samrna period fyrdubblades
befolkningen på Södermalm. Äret 1649
utfärdade drottning Kristina sin berömda
skolordning. För Stockholm bestämdes
bl a "att på Södermalm skulle vara en
barnskola vid S. Maria". Maria Magdalenas
församling omfattade då hela Södermalm.

Redan vid Karl X Gustav's trontillträde
1654 hade Katarina församling hunnit
avskiljas från Maria Magdalena försam-
ling den zr augusti 1654. Den nya kyrkan
uppfördes åren 1656 till 1695 och döptes
efter kungens mamm4 Katarina Karldot-
teq, barnbarn till Gustav Vasa. Det var
Katarina församlings första kyrkoherde,
Petrus Dieterici Arensbeckius som på
eget bevåg blev Katarina skolas grundare i
slutet av fu 1654. Den första tiden var sko-
lan gemensam med Maria församling och
benämndes därför officiellt som "Pedago-
gien på Södermalrn'åren 1654 - 1658 men
i daglig tal kallad "Katarina skola'.

Till skollokal hyrdes ett hus på tomten
för nuvarande Götgatan 23 inom Katarina
församling. Redan i början av år 1658 dela-
des verksamheten upp för respektive för-
samling. För Katarinas del flyttade istället
verksamheten in i ett eget skolhus de
kommande rg4 åren i kyrkogårdens nord-
västra höm. Huset finns kvar med stora
förändringar på Högbergsgatan 13. Förfal-
let av skolhuset och det våixande elevanta-
let giorde det nödvändigt att flytta. Skolan
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gare beslut om skolhusplacering. Under
tiden hinner Katarina skolgille bildas
den zz mars rg3o. Inte förrän hösttermi-
nen rg3r kunde lärjungarna flytta in i det
nya skolhuset i kvarteret van der Hrrff på
Älvsborgsgatan z.

Den nya läroverksbyggnaden invigdes
senare torsdagen den ro mars rg32 av
kronprinsen, sedermera kung Gustaf VI
Adolf. Genom olika skolordningar och
organisationer uppgraderades skolan och
bytte namn vid g olika tillfällen men det
var hela tiden fråga om samma skola som
utvecklades:

r) Pedagogien på Södermalm 1654 -1658;

z) Katarina barnaskola 1658 - 169r;

3) Katarina kyrkskola 169z - r8rg;

4) Katarina högre apologistskola r8zo
- r85o;

5) Katarina elementarläroverk r85o
- 1855;

6) Katarina högre apologistskola 1855

- 1858 (återgått till tidigare namn);

7) Katarina lägre elementarläroverk,
1858 - 1878;

8) Katarina lägre allmänna läroverk
1878- r9o5;

9) Katarina realskola rgo5 - 1964.
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